
Acervo Digital: qual a importância de oferecer um no seu portal
de notícias ou app?

Estamos vivendo em uma época na qual ler jornal, revistas e livros em formato digital faz parte do dia a
dia dos leitores. Pensando nessa nova rotina, muitos portais de notícias vêm se adequando as novas
demandas de seus assinantes. Mas quais demandas são essas e como manter o seu portal atualizado
sempre?

As demandas dos leitores da era digital são diferentes das dos leitores do impresso, mas temos que
pensar também nos leitores que ainda se dividem nas duas modalidades de leitura e que, apesar de
entenderem suas diferentes dinâmicas de leitura, também expressam diferentes necessidades.

Para editores e redatores que transitam entre esses dois mundos, impresso e digital, o cuidado para criar
conteúdos deve ser ainda maior. Não cometa o grande erro de oferecer o conteúdo da mesma forma
para esses dois diferentes tipos de leitores, pense que esses leitores estão acessando o seu texto
em diferentes momentos. O leitor do jornal impresso, por exemplo, costuma dedicar um período do seu
dia para fazer a leitura do seu jornal por completo. Enquanto o leitor do seu jornal digital, provavelmente
irá aproveitar o intervalo entre uma atividade e outra para ler alguma matéria de seu interesse. Pode ser
que esses dois leitores tenham o mesmo propósito: o de se manterem atualizados quanto aos
acontecimentos do mundo, por exemplo, mas ainda assim as suas demandas são diferentes.

Pensando no Conteúdo e no Leitor do Digital

Nos aprofundando no leitor de conteúdo digital, nos deparamos com demandas mais específicas e que
mudam de acordo com idade, rotina, profissão, a plataforma na qual a leitura está sendo feita e outras
muitas variáveis.

Mas existe um fator que une todos esses diferentes leitores, eles buscam por um portal responsivo que
ofereça a melhor experiência possível ao usuário. Pensando nisso, é de suma importância que o seu
portal atenda o maior número de exigências possíveis e para que isso ocorra, sua empresa tem que se
comunicar com seus assinantes. É necessário entendermos o comportamento de nossos leitores e
buscarmos oferecer aquilo pelo que eles pagam a sua assinatura. Um bom exemplo do que o seu portal
pode oferecer de forma que seja implementado de forma rápida e que será de muito valor para o
assinante é Acervo Digital. Mas quais os benefícios de um Acervo Digital?

Facilidade no sistema de busca

Não deixe que o vasto conteúdo que a sua equipe de redação produz diariamente caia no esquecimento
e fique soterrado pela enxurrada de novas notícias que são postadas a cada segundo na internet (e no
seu próprio portal). Com a implementação de um Acervo Digital em seu portal de notícias e/ou aplicativo
de notícias, o seu leitor poderá ter acesso a todo e qualquer conteúdo que o seu jornal ou revista tenha
publicado, de forma rápida e simples. Basta que ele busque por datas, manchetes, assuntos ou
categorias.

Preservação do conteúdo

Além da facilidade de navegação que o seu leitor terá e a praticidade de busca, o seu jornal poderá
contar com a preservação do conteúdo produzido. Com um Acervo Digital, o seu jornal nunca terá que
se preocupar com problemas como os que os jornais impressos enfrentam. Como, por exemplo, quando
algum desastre natural (seja incêndio, enchente ou outros) acontece e o local onde eram armazenadas
as suas antigas publicações acaba sendo atingido e tudo aquilo que foi produzido até então é perdido.
Com um Acervo Digital, o seu material ficará para sempre a salvo. Sem contar no espaço, que no caso
do impresso só faz aumentar e no digital o impacto de crescimento não é notado fisicamente. Os custos
de manutenção dos espaços físicos serão amplamente maiores do que o da manutenção do espaço
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digital.

Acesso rápido

Com um Acervo Digital o seu assinante passa a ter todo o conteúdo já produzido pelo seu jornal dentro
de seu bolso. O que acaba por dar acesso a todas as informações e notícias em qualquer lugar e a
qualquer hora. Isso faz parte do que chamamos de experiencia do cliente e que comentamos no inicio
desse texto. Um dos porquês de tantos leitores estarem migrando do impresso para o digital é a
praticidade, agilidade e conteúdo vasto a um clique de distância.

A Maven oferece soluções de acervo digital que são inteligentes e conseguem identificar o texto de uma
imagem ou arquivo escaneado, o que é ótimo para buscar informações específicas ao longo do tempo.
Clique aqui para saber mais sobre essa solução.
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